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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) اآلجروميةشرح متن 

 الكريم الخضيرالشيخ/ عبد 
 

أما  ،ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده 
 بعد:

ال يخفى عليه بالكتاب العزيز والسنة النبوية بالعلم الشرعي ال سيما ما يتعلق على من له أدنى عناية فال يخفى 
  :أو اإلثني عشر العشرةأهمية معرفة اللغة العربية بفنونها 

النحو، الصرف، متن اللغة، فقه اللغة، البيان، المعاني، البديع، الوضع واالشتقاق.. إلى بقية األنواع المعروفة 
نزل على نزل بلغة العرب، ذلكم ألن القرآن  يستغني عنها طالب الكتاب والسنة؛ فنون العند أهل العلم، هذه ال

، بلسان قومه وهم العرب بلغ رسالة ربه بلسانه -عليه الصالة والسالم-والنبي وهو عربي، محمد بن عبد هللا 
أن يتصدى لتفسير كتاب هللا ال يمكن الخلص، فأهمية هذا العلم تأتي من أهمية وحاجة النصوص الشرعية إليه، 

ألنهما  ؛ة العربيةوهو يجهل اللغ -عليه الصالة والسالم-من يجهل العربية، ال يمكن أن يبّين معنى كالم النبي 
 من المشركين ورسولُه((إن هللا بريء ))بلسان العرب، أال يوجد فرق بين أن يقرأ القارئ:  -أعني الكتاب والسنة–
تتناول الرسول  (الرسول)عند من يجر البراءة ، قلب المعنىين ؟المعنى ما في فرق؟ أال يختل (ورسوِله) (ورسوَله)
 ؛وهذا يقلب المعنى ،قد برئ من رسوله كبراءته من المشركين -جل وعال- فيكون هللا -سالمعليه الصالة وال-

تغير اإلعراب يتغير الحكم بف "أوقد برئ هللا من رسوله؟"قالت: من يقرأ اآلية هكذا ولذا لما سمعت أعرابية 
ن أل ؛لى تذكيةعلى هذا أن الجنين ال يحتاج إرواية األكثر والحكم الشرعي  ((ذكاة أمهذكاة الجنين )) لشرعي،ا

على وأنه يذكى وال تكفي ذكاة أمه، وهذا  ،أن الجنين يحتاج إلى تذكية كتذكية أمه :القول اآلخر ذكاَته ذكاة أمه،
  .لتغير اإلعراب اتبع  فاختلف الحكم  (ذكاُة الجنين ذكاَة أمه)الحديث:  رأي من يقرأ

يعني إذا قال القارئ:  حديث من كذب، في الحديث النبوي فيمن يلحن أن يدخل يقول بعضهم: إنه يخشى 
أخشى أن يكون قد دخل في الحديث من كذب، كيف يدخل في الحديث من كذب؟  :يقول (إنما األعماَل بالنيات)

عليه -، بل قال -عليه الصالة والسالم-ما قال هكذا؟ أنت افتريت على النبي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
  .((مالُ إنما األع)): -الصالة والسالم

ن حاول على كل حال أهمية معرفة اللغة العربية بفروعها  ال تخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي، وا 
فال يمكن مبني على فهم اللغة، فهمها فالنصوص  ،لب العلم التقليل من شأن العربيةطإلى بعض ممن ينتسب 

وهما علمان، كل واحد  ،النحو والصرفاللغة  أن يستغني طالب العلم الشرعي عن هذه اللغة، ومن أهم علوم
ن ق حروف الكلمة، في يبحث لكن الصرف  ،ن الصرف داخل في النحوإ :ال بعضهممستقل عن اآلخر، وا 

التصريف إلى النحو كنسبة التشريح إلى حروفها التي تبنى منها، والنحو يبحث في عوارض الكلمة، ونسبة 
 كالتصريف.يبحث في األعضاء الطب، بينما التشريح وكذلك الطب، النحو يبحث في العوارض، 
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مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من فروع العربية متن اللغة، ينبغي أن يكون عنده رصيد من مفردات اللغة، 
ال يستغني عنها طالب علم، كيف يتذوق بالغة  اوعلوم البالغة الثالثة أيض   : فقه اللغة،اومن المهمات أيض  

يدخلون معها المناظرة الوضع واالشتقاق  وا عجاز القرآن من ال يعرف علوم البالغة؟ حة القرآنوفصاالقرآن 
ن لم تكن مقاصد إال أنها  ،لطالب العلم الشرعيوغير ذلك من الفنون المطلوبة  ،وقرض الشعروالخطابة  وا 

 وسائل تعين على فهم الكتاب والسنة.
ابن بمد الهمز نسبة إلى  ،وهو هذه المقدمة المباركة اآلجرومية ،اللبنة األولى فيه شرحالنحو الذي نحن بصدد 

ضم الجيم والراء المشددة )آجروم( وهو عند المغاربة بمعنى: الفقير، والفقير يطلق في عرف تلك بروم آجُ 
-الفقير يطلق على المتعبد، الذي هو عندهم الصوفي، في ترجمة اإلمام أحمد  االجهات بل عند المشارقة أيض  

يعني في العبادة والتأله، فهو إمام  م، إمام في الزهد، إمام في الفقر،: إمام في السنة، إمام في األحكا-حمه هللار 
 في هذه األبواب كلها.

نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب، هذه المقدمة ال تحتاج إلى أبو عبد هللا محمد الصنهاجي،  :ابن آجروم
ن كانت المعرفة بمؤلفها ،تعريف ال و بإخالص، تب لكن كتابه يدل على أنه كُ  ال توجد له ترجمة وافية؛يسيرة  وا 

وه لكن القرائن تدل على ذلك، بدليل أنه كتاب اعتمد عند أهل العلم وتداول يطلع على ذلك إال عالم الغيوب؛
ي هذا الفن فى ولاأللبنة الوهو على هذا الكتاب الصغير، والحواشي الشروح عشرات  ،حفظ واإلقراء والتصنيفبال

 (العوامل الجرجانية)يوصي بعضهم بأن يقرأ بل يحفظ مع هذا الكتاب الصغير كتاب العظيم الذي هو النحو، 
في بعض الجهات من أقطار العالم اإلسالمي يضمون هذا إلى هذا ليتكامل الفن، ويبقى أن هذا القدر من 

ن أراد أن يصعد اللبللمبتدئ،  امعرفة النحو مفيد جد   نة الثانية فيقرأ القطر، شرح القطر، ثم بعد ذلكم يتأهل وا 
ن كان هناك كتب في غاية األهمية لكن هذا العلم  ؛لأللفية، وحينئٍذ ال يحتاج إلى غيرها من كتب العربية، وا 

ال ينبغي أن يكثر منه، وطالب العلم  ،وسيلة وليس بغاية، فهو كالملح للطعام، النحو للكالم كالملح للطعام
يعوقه دون ألنه تمشي أمور بغير هذا الطول الذي  ؛، ال يلزمه ذلكشرح المفصل مثال  الب بقراءة طعي ال يالشر 

فإذا حفظ  ؛ما يكفيمعرفة لكن ال بد من  ،واإلفادة منهاوفهمها  تحصيل ما هو بصدده من حفظ النصوص
ثم بعد ذلكم ع شرحه طيب، وقرأ عليها الشروح، حضر الدروس، ثم إن تيسر له القطر موفهمها اآلجرومية 

ن اكتفى بالملحة فهي كتاب نفيس وسهل،  ،يتأهل لأللفية ، وفيها شيء من األلفية فيها شيء من الطول وا 
 األبيات، لكنها أساس متين لهذا الفن.الصعوبة في 

وم والفوائد مما يعنى به أهل العلم من كتب هذا الشأن كافية ابن الحاجب، الكافية البن الحاجب، وفيها من العل
مشروحة ومطروقة في كثيٍر من جهات العالم اإلسالمي،  اعلى اختصارها ما ال يوجد في المطوالت، وهي أيض  

فقيل: الكافيجي نسبة إلى كافية بن ال يعرف غيرها من الكتب حتى نسب إليها، بل وجد من  ،عنى بهايُ ووجد من 
 الحاجب.

ال علم  ليست بحاجة إلى مثل هذه العلوم التي يسمونها علوم اآللةكانت األمة  :أوال  النحو سبب التأليف فيه 
 .ألنها سليقة بالنسبة للعرب ؛وال غيره من علوم العربية النحو



4 
 

 ولستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُت بنحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوٍي يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوك لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانه
 

 أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأعربُ  ولكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليقي   
 

تغيرت وصاهروهم  ،وساكنوهم ،جوا بهمواختلط العرب بغيرهم، وامتز  ،األمصارسليقة ما يحتاج، لكنهم لما فتحت 
ابنته: لغتهم، دخلها ما دخلها من الضعف فخيف على اللغة، حتى إن أبا األسود الدؤلي واضع هذا العلم سألته 

فقال: أي  (؟ما أحسُن السماء)ليلٍة صافية فقالت له: ألنها نظرت إلى السماء في  (ما أحسُن السماء؟)يا أبِت 
إنما هي  : ال أسأل عن ذلك،قالت ،فقال: نجومها ؟جعلها حسنةما الشيء الذي  ظنها تسأل: بنية نجومها،

فأحّس أهل العلم بضرورة  ،أن تتعجبي، انقلب المراد إذا أردتِ  : قولي: )ما أحسَن السماء(فقال لها تتعجب،
ن زعم بعضهم  :إلى التأليف فيه، وال يقالوالحاجة داعية التدوين في هذا الفن  بدع أنه من الإن هذا من البدع، وا 

فهم عن أن يوجب على الناس، بل هو مما ال يتم الواجب إال به،  يمدح فضال  ألنه ليس في البدع ما  الواجبة؛
 وليس من البدع، وكل بدعٍة ضاللة.  ،افيكون شرعي   ،الكتاب والسنة متوقف عليه، فال بد منه حينئذٍ 

األسود أن يؤلف، وبعضهم يقول: إن أمر أبا ف ،علي بن أبي طالب أدرك الحاجة إلى هذا الفن، إلى التأليف فيه
-علي  ،فسمي العلم بالنحو "انح نحو هذا"ي األسود: وضع بعض القواعد واألسس لهذا العلم وقال ألب اعلي  

ولذا استدل الحافظ ابن  ؛من العرب األقحاح، يغار على هذه اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة -رضي هللا عنه
مصحف  -رضي هللا عنه-ينسب إلى علي بعدم صحة ما نسب إليه من مصحف  -لىرحمه هللا تعا-كثير 

 "وكتب علي بن أبو طالب" :ألنه كتب في آخره ؛خاص به، فاستدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة النسبة
  مثل هذا اللحن الشنيع. -رضي هللا عنه-: ال يليق باإلمام علي -رحمه هللا-فقال 
 "وكتب علي بن أبو طالب"ا: وبين اليهود في آخره -عليه الصالة والسالم-النبي  بينوثيقة الصلح  اوأيض  

وهذا منها في التاريخ، مع األسف أنه يوجد في تفسير ابن كثير في  ،افظ ابن كثير من وجوهفأبطلها الح
ضعف النسبة الحافظ ابن كثير يريد أن يعلى الجادة،  "طالبعلي بن أبي "وكتب: الموجودة المتداولة الطبعات 

هذا ال يسوغ، كيف  ا ال يسوغ، ومثله من طبع التاريخ،بهذا اللحن، فالذين طبعوا الكتاب صححوا اللحن، هذ
هذا العلم ليس ونصحح اللحن؟ المقصود أن  كثير أن يبطل النسبة بهذا اللحن تبطل النسبة؟ يريد الحافظ ابن

قد يكون طالب العلم مكثر من القراءة في علم إليه، بيان عن فضله وحاجة طالب البل مزيد  ،بحاجة إلى بيان
، قد يوجد من ال يعرف والعكسلحن، لكن إذا قرأ  ، وضابط لقواعد هذا الفن؛هذا الفن ومن الحفظ ومعرفة القواعد

من القواعد إال الشيء اليسير ومع ذلكم ال يلحن إذا قرأ، ومرّد ذلك المران، فالذي يقرأ على الشيوخ الضابطين 
 يلحن ولو ضبط القواعد. ،يقرأ ويهاب القراءة عليهم يستمر ال ألنهم يصححون، والذي ؛تقنين يندر أن يلحنالم

 حو يطلق ويراد به القصد أو الجهةوالن "أنُح نحو هذا": -رضي هللا عنه-سبب التسمية في النحو قول علي 
( يعني عندي نحو ألف ريال) المقدار ني قصد المسجد وجهة المسجد، يطلق ويراد بهيع (زيد نحو المسجدذهب )

 يعني شبيه له ومثيل له. (زيد نحو عمرٍ )يطلق ويراد به الشبه والمثيل، مقدار ألف ريال، 
ن قالواوال يخفى  ن النحو يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، إال أن أهل االصطالح إ :عليكم الفرق بين نحو ومثل، وا 

من )) :بحروفه، مثله، وبمثله بنحوه يعني بمعنا فالن بنحوه، أو بمثله، بين: رواه يفرقون  -أهل الحديثأعني -
 .((توضأ نحو وضوئي هذا
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ال ما يسوغ؟ صحيح هو  والمتأخرون يسمونه القواعد، كتاب القواعد، المادة: قواعد،علم بقواعد  :النحو يسوغ وا 
علم بقواعد وعلم بقوانين، ، والمصطلح األصول علم بقواعد وعلم بقوانينكما أن  ،علم بقواعد، وهو علم بقوانين

 فينبغي أن يعادهذه تسمية محدثة، تخصيص القواعد بالنحو فيه ما فيه، يعني كل العلوم اآللة التأصيلية قواعد، 
وعدمه من إعراٍب وبناء، ما يعرض للكلمة من تغيير بقواعد يعرف بها  علم   إلى التسمية األصلية فيقال: النحو:

وحضر ن من قرأ هذا الكتاب، وقرأ عليه الشروح، وسمع شروح أهل العلم المسجلة عليه إ :قلنا هذا العلم المهم
ما يخفى على من درج في التعليم النظامي كله، فيها من دقائق العلم الدروس يستفيد منه، وهذه المقدمة المباركة 

على صغر  هذه المقدمة، بعض ما فييعني من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة قد يخفى عليه 
والمرجح عند اثنتان، بصرية وكوفية، ألنكم تعلمون أن مدارس النحو  س الكوفي؛ففيها الن  وهذه المقدمة حجمها، 

 اقرأ. على ذلك في مواضعه.ويأتي التنبيه  س الكوفيين،فَ وفي المقدمة هذه نَ الجمهور مذهب البصريين، 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  أما بعد: ،العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب 
 "المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثالثةالكالم هو اللفظ ": -رحمه هللا تعالى-فقد قال المؤلف 

ن اختلف معناه عند النحويين،  الكالم والمراد به هنا يختلف، ما وعند المتكلمين، وعند اللغويين، الفقهاء عند وا 
 ولو قّل، ولو كان من حرٍف واحد، كالم عند الفقهاءالمراد يلفظ به اإلنسان كالم عند اللغويين، وما يفهم منه 

وعند النحويين الكالم هو اللفظ، وبهذا  هو النفسي،الكالم والمتكلمين وأقصد بذلك من تلّبس بشوب بدعة عندهم 
ويؤلف النفسي، نعم الشخص يزور الكالم هو  :هم يقولون فظ كالم، ألنه ال ينسب لمن لم يل المتكلمين؛يرد على 

نما يسمى حديث نفس، وحديث النفس ليس  ،الكنه قبل النطق به ال يسمى كالم   ،الكالم في نفسه ثم ينطق به وا 
حديث النفس غير فدل على أن حديث النفس غير الكالم،  حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم،أن بدليل بكالم، 

كالم  ال يصفواوالمبتدعة هؤالء من المتكلمين زعموا أن الكالم هو الحديث النفسي، حديث النفس لكيال ، لكالما
-كما قال سلف األمة وأئمتها، ثم ال يثبتون الكالم الحرفي الصوتي، هللا  ،بأنه حرف وصوت -جل وعال-هللا 
لم متى شاء بكالم وصوت وحرف يسمع، وهؤالء ألزل في الماضي، ويتكاتكلم، تكلم ويتكلم، تكلم في  -وعالجل 

بعد ذلك، وهذا كالم مردود، سلف أزلي، تكلم به في القدم وال يتكلم  وأن كالمهالحرف وال الصوت ال يثبتون 
اللفظ  "هو اللفظ"فبدأ به  ألنه هو المقصود بالذات "الكالم"ولذا قال المؤلف:  ؛األمة وأئمتها على خالف ذلك

( إذا طرحتها، لفظت النواة)الطرح واإللقاء كما تقول:  :مفعول الملفوظ، واألصل في اللفظم المصدر يراد به اس
ن كانت لفظ   ؛كالمليست بفالكلمة الواحدة  ،من كلمتين فأكثر "المركب" إال أنها غير مركبة من كلمتين  األنها وا 

كلمات لكنه ال يفيد وحينئٍذ ال يسمى  من كلمتين أو ثالث أو أربع مركبقد يكون الملفوظ به  "المفيد"، فأكثر
ال ليس بكالم؟ دعونا من اصطالح اللغويي (إن قام زيد)، اكالم    ن كالم، لكن هل هو مفيد؟ ال يفيد،هذا كالم وا 

ن تركب من ثالث كلمات إال  ،اوحينئٍذ يكون مفيد   ،حتى تتم أجزاء الجملة بالجزاء أنه غير مفيد فليس بكالم وا 
ين من كلمتهذا لفظ مركب  (زيد قائم)، فإذا قلت: "فائدة يحسن السكوت عليهاالمفيد المركب اللفظ " على هذا،

إيش معنى قائم؟ كيف قائم؟  :هل يمكن أن يقول لك السامع (زيد قائم)فائدة  مفيد فائدة يحسن السكوت عليها،
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من مبتدأ وخبر، والخبر الجزء ألن الجملة تامة  ( يسكت؛زيد قادم)إذا سمع هذا الكالم سكت،  يعرف معنى قائم،
  .المتم الفائدة، يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع

وعلى هذا تخرج جميع لغات األعاجم، فال تسمى يعني ما كان بلغة العرب،  ،المراد به الوضع العربي "بالوضع"
البربر و ربي، فكالم الفرس والروم ، إنما الكالم ما كان بالوضع العا، لغات األعاجم كلها ال تسمى كالم  اكالم  

رج بالقيد األخير بالوضع العربي، ومنهم ألنه يخ ؛اعاجم ال يسمى كالم  من أصناف األوالزنوج وغيرهم والهنود 
ن المراد بالوضع هنا القصد،  :من يقول ن كان بغير العربية، الكالم المقصود يدخل وا  يدخل الكالم المقصود وا 

ن كان مفيد   ان مفهم  ان بغير العربية إذا كاك اجتمعت فيه القيود السابقة يخرج بذلك إذا لم  اويخرج بذلك الكالم وا 
ألنه غير مقصود، كالم  ؛، هذا ليس بكالم، كالم الساهي والغافل ليس بكالمككالم النائم مثال   ايكن مقصود  

رحمه هللا -، يقول ابن مالك ألن الطيور ال قصد لها قصود؛ألنه غير م ؛ابعض الطيور المعلمة ال يسمى كالم  
 في تعريف الكالم: -تعالى

 ..............................................    كالمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ  مفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  كاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقم
 

، مفيد فائدة يحسن السكوت مشتمل على الحروف المعروفة الثمانية والعشرين ،تقدم بيانه منطوق به (لفظ)
استقم فعل أمر، وفعل مركب،  (استقم)ألن  ؛إيش؟ المركبعن استغنى  وبالمثال كاستقم: هذا مثال،عليها، 

لما جاء بهذه  -رحمه هللا تعالى-وابن مالك  فيه وجوب تقديره أنت،األمر ال بد له من فاعل، ضمير مستتر 
 :التي منهاوقد جاء فيها ما جاء من األخبار  ،سورة هودن إ :حتى قال بعضهمالكلمة ألهمية االستقامة 

االستقامة فيها األمر باالستقامة، وألهمية  [( سورة هود111)]}َفاْسَتِقْم{ سبب ذلك األمر باالستقامة ((يبتني هودش))
 .-رحمه هللا تعالى-المثال هذا في حياة المسلم، فينبغي أن يذكر بها طالب العلم، فاختار 

 ...........طالب:
 عندهم، يستدلون ببيت األخطل.اللسان دليل عندهم، اللسان دليل على ما في القلب 
نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  إن الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاد وا 

 

 جعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اللستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاد دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيال 
 

 "اسم وفعل وحرف جاء لمعنىوأقسامه ثالثة: "
وهو المبحوث  ،ألنه هو المفيد ؛وبه بدأ المؤلف ،بل ذلك عندنا كالم: قأقسامه ثالثة، أقسام الكالم ثالثة، أوال  

ألنها الجزء الذي يتركب منه الكالم، وينبغي أن تكون األجزاء قبل  ؛كالم الكلمةوبعضهم يقدم قبل ال فيه،
ثم يتم المجموع، تطلق الكلمة  ،المجموع، قبل الكل، كما أن الجدار المبني من لبنات يبدأ بهذه اللبنات باألجزاء

والمراد بذلك كالم،  ن كلمةفالوألقى  ،كلمة كلمة اإلخالص (ال إله إال هللا)ويراد بها الكالم، كما في قوله: 
 فيطلقون الكلمة ويريدون بذلك الكالم.

ن  ،للغة العربوسبب الحصر االستقراء  أقسام الكالم ثالثة ال رابع لها، فال يوجد غير هذه األقسام الثالثة، وا 
لفعل، الذي يخلف اوحرف وخالف، اسم وفعل هو الخالف، ما معنى الخالف؟  ارابع   ازعم بعضهم أن هناك قسم  
هو الكلمة التي تدل على معنى  االسم  وفعل وحرف جاء لمعنى" أقسامه ثالثة: اسم"والمراد به: اسم الفعل، 

معنى  أو على حدث تدل على كلمة ، والفعل غير مقترن بزمنكلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن، االسم 
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ن كان في الحفإن كان الزمن قد مضى فهو الماضي،  ،مقترن بزمن ن ال أو االستقبال فهو المضارع وا  وا 
أن االسم ال يقترن بالزمن، والفعل يقترن  يفرق بين االسم وبين الفعلتمحض لالستقبال فهو األمر، المقصود أنه 

إيش تفيد على؟  (على)ال يتبين معناه إال بغيره، تأتي بحرف تقول: ال يتبّين معناه إال بغيره، والحرف ما  ،بالزمن
  إذا قرنت بغيرها من اسٍم أو فعل. إيش معنى على؟ بمفردها ال تفيد إال تكلم بكلمة على، على(: )إذا قال زيد

المبحوث عنها في الكالم حروف  يعنييخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني،  "حرف جاء لمعنى"
نى يختلف عن حرف التي هي جزء من أجزاء الكالم، بينما حروف المباني ال تبحث هنا، وحرف المبالمعاني 

كلمة، فعندنا )على( حرف لكنه مركب، هذا حرف معنى، مركب من المعنى، حرف المبنى الذي يتركب منه ال
روف البناء التي هي إيش؟ حرفين من ح أللف اللينة، و )في( حرف مركب منواوالالم ثالثة حروف بناء، العين 

يقصد بذلك حروف المباني،  "وحرف جاء لمعنى"قال: ولذا  ؛لمعنىفمرادهم بالحرف هنا حرف ا الفاء والياء،
ال )) اتحسنوالخالف بين أهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءة القرآن، كل حرف بعشر 

روف المراد بذلك حهل  ،بين أهل العلم معروف ((وميم حرف ،والم حرف ،ولكن ألف حرف ؛ألم حرف :أقول
 معروف. ألثر المترتب على الخالفوا المباني وحروف المعاني،

 "األلف والالم عليه، وحروف الخفض فاالسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول"
 إيش؟ الفاء هذه يسمونها  (فاالسم)

 .طالب: استئناف
من الجامعة ما يعرف بعض ما في هذه يمكن طالب العلم يتخرج  :هذا الذي نقولاستئناف، ها طيب غيره، 

 المقدمة من شروحها.
 : تقسيم.طالب

 تقسيم؟! كذا؟ من معانيها التقسيم؟كيف؟ 
 طالب: الفصيحة.

فاالسم يعرف "وهي واقعة في جواب شرط مقدر إذا أردت معرفة ما تقدم  الفصيحة، الفاء هذه الفصيحة،
 يتميز "يعرف"الفعل والحرف، ألنه أشرف من  ؛بدأ به "فاالسم"، "فالخفض والتنوين ودخول األلف والالم عليه

الخفض  :هم الذين يقولون هذا تعبير كوفي،  "الجر"ذا تعبير كوفي، والبصريون يقولون: وه "بالخفض"
ض، والخفض أصله ضد بالخف ، وهذا جار،مجرور ومخفوض، هذا حرف خافض، بينما البصريون يقولون: جر

 الحرف،مة تكون فوق وهذا معنى الخفض، بخالف الرفع، فالعال ،الحرفتحت وذلكم ألن العالمة تكون  ؛الرفع
رأيت ) (،دجاء زي) :تقول، اال خط   الفظ  المعربة  اتتلحق أواخر الكلمنون ساكنة  :التنوين "والتنوينبالخفض "

ويستغنى لكنها ال تثبت في الخط،  ؛هذا تنوين، وهو نون ملفوظ بها، نون ساكنة ملفوظ بها ،(مررت بزيدٍ )، (ازيد  
حركة من أن تكون النصب  وبدال  الضمة واحدة ضمتين، من أن تكون  بدال  فعن هذه النون بتكرير العالمة، 

ابن  (أل) ،"التنوين ودخول األلف والالم عليهبالخفض و "واحدة تكون مكررة، وكذلك عالمة الجر، هذا التنوين، 
 :-رحمه هللا تعالى-مالك 
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 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداء وأل
 

 حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنٍد لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تمييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز   
 

ألن الكتاب مؤلف للمبتدئين ويأخذون  ؛، اكتفى بثالث"بالخفض والتنوين ودخول األلف والالم عليه"وهنا قال: 
ودخول "وهناك قال:  (بالجر والتنوين والندا وأل)مرحلة المبتدئين، التي تلي ما زاد على ذلك من كتب المرحلة 

 أو باأللف والالم؟  (ألت)أيهما أولى أن يقال: ب "ألف والالم
 .......طالب:..

المباني أو بمعنى حرفين من حروف  (أل)هو اآلن الداخل الحقيقي  لماذا؟ (أل)األولى  نعملماذا؟  )أل(نعم، 
ال حرف معنى؟ ألف ولالم  حرف مبنى، حروف معاني وليست حروف مباني، فالداخل على االسم حرف مبنى وا 

 ولذا يقول اإلمام مالك: ؛أو الالم فقط اهذه بالحرفين مع   (أل)هل الداخل على االسم  اويختلفون أيض  
 أل حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف تعريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍف أو التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط

 

 ............................................. 
 

لماذا؟  ائل: هذه العالمة ال تختص باالسم،قد يقول قالسم دخول الخافض عليه، حرف الجر، عالمة ا "بالخفض"
 زيد مجرور بالباء، الباء حرف (مررت بزيدٍ )ذا قلنا: رف؟ كيف تدخل على الحرف؟ إحعلى قد تدخل  هاألن

لى حرف، كيف دخل الحرف على  مجرور بت )إلى( ،حرفوِمن  مجرور بت )ِمن( يها الباء، بالباء،فدخلت عل وا 
  الجر من عالمات االسم؟ :الحرف؟ وهم يقولون 

 .......طالب:
 ية هذا الحرف ال تريد الحرف نفسه،تسم؟ نعم أنت تريد الحرف، طيب و)من( و)على(ما أسمع؟ اسم  كيف؟

 ؟ )ِمن حرف جر( هذه جملة مفيدة، تعرب )ِمن(كيف تعرف )ِمن( هذه (ِمن حرف جر) :إذا قلت في اإلعراب
نما المراد تسمية هذا امن الكلمة اعتبارها حرف  ألنه ليس المراد  ؛من هذه إعرابها مبتدأ إيش؟ ِمن حرف جر، ، وا 

  .الجر أو الخفض من عالمات االسم نإ :رد مثل هذا على قولهمفال ي ،الحرف بهذا اللفظ
يدخل ما في إشكال  (جاء زيد  )، (مررت بزيدٍ )، (ارأيت زيد  )يدخل على االسم،  هوإيش؟ قد يدخل على  "التنوين"

ال ما يدخل؟ على االسم ومن عالمات االسم؛   ؟التنوين لكن يدخل على الفعل وا 
 ........طالب:
ال نون توكيد؟ [( سورة العلق11)]َفًعا{}َلَنسْ نعم!   ،وهنا ينبغي التنبه لشيء نون توكيد خفيفة،؟ النون هذه تنوين وا 

بعض ما  ولذا تجدون في القرآن ؛كما سمعويبقى لفظه  ،كما تلقيفيبقى رسمه بالرواية وهو أن القرآن متلقى  
من حيث  وه [( سورة الكهف46)]}َذِلَك َما ُكنَّا َنْبِغ{ ،[راء( سورة اإلس11)]}َوَيْدُع اإِلنَساُن{ يختلف عن قواعد العربية

ن كتبت  }َلَنْسَفًعا{ما يوجد جازم،  (ذلك ما كنا نبغي)تغييره،  ال يجوز هذا الرسملكن  (يدعو)العربية األصل  وا 
مخففة وهذه تأتي في  مثلها، [( سورة يوسف21)]}َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا{توكيد مخففة من الثقيلة، نون بالتنوين إال أنها 

  :على الفعلهذه  (أل)قد تدخل عالمات الفعل، ودخول األلف والالم عليه، 
 ترضتتتتتتتتتتتتتتتى حكومتتتتتتتتتتتتتتتتهمتتتتتتتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتتتالحكم ال

 

 ............................................. 
 

نما هي  ،التعريفية (أل)تعريف، ليست ال (أل)هذه ليست  (أل)لكن   (رضى حكومتهالذي ت) موصولة، أصلهاوا 
 ه، وأطال فيها ذكر منها:روف الجر، حروف الخفض على حد تعبير ح -رحمه هللا تعالى-بعد هذا ذكر المؤلف 
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لى وعن وعلىوحروف الخفض وهي: "  "ِمن وا 
لى وعن وعلى" سرُت من )هي النتهاء الغاية:  (إلى)، وف الخفض منها )ِمن( وهي البتداء الغايةحرو  "من وا 

من الرياض ونهاية الغاية إلى ابتداء الغاية  ، والثاني النتهائها،البتداء الغايةجر أولهما  احرف (الرياض إلى مكةَ 
ما  اوأيض   ،ولذا يحسن بطالب العلم أن يعنى بالعوامل الجرجانية ؛والحروف هذه حروف معاني (عن)و مكة،

 للعلو واالستعالء. (على)ولمفارقة، للمجاوزة وا (عن)الحروف، و جميع ( فيه معانيمغني اللبيبت)فوق العوامل ك
 ."وفي ورب والباء والكاف والالم"
وهي  (الكاف)و (رب رجٍل كريٍم لقيته)وتستعمل للتقليل والتكثير،  (رب)و (الماء في الكوز)وهي للظرفية،  (في)و

 .(القفل للدار)و (الجل للفرس)وشبهه  (المال لزيد)وهي للملك،  (الالم)و ،(زيد كعلي)للتشبيه، 
 ."وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء"

، -جل وعال-هللا وال يجوز القسم بغير باالسم الظاهر، وتختص  (الواو)من حروف الجر حروف القسم، وهي 
وهي  (الباء)و، (وهللا، والرحمن، والرحيم)فهي مختصة باالسم الظاهر، تقول:  ((من حلف بغير هللا فقد أشرك))

  وتسكت كذا؟ كيف تقول؟ باهلل؟ تدخل على المضمر؟ الباء؟! كيف؟! بهضمر والمالظاهر تدخل على 
 طالب:.......

ر متعلق ومجرو أو جار  حرف قسماآلن الباء هذه  (أقسم به)الظاهر، على باهلل انتهى على الظاهر، صارت 
نها تدخل على إ :ن ويقولو  ،يمثلون بهذا (بك ألفعلن) ال يجوز: بقسمٍ يمثلون هم  ؟هم القسم من أقسمبأقسم وف

به )وذكرت اسمه فقلت:  ،-عالجل و -أثنيت على هللا  ،-جل وعال-الظاهر والمضمر، إذا مضى ذكر الرب 
 فتدخلها على الظاهر. تقول: باهلل،دخلت على الضمير، كما  اهذا حرف قسم، فتكون إذ   (ألفعلن كذا

{ (التاء) ن سمعتاهلل [( سورة األنبياء15)]}َوَتاَّللَِّ أَلَِكيَدنَّ برب )األصل:  (رب الكعبةا)ت ، وهي مختصة بهذا اللفظ وا 
 لكنه قليل. ( كالباء؛رب الكعبةات) هي مختصة بلفظ الجاللة، وسمعو  (،تاهلل) ( من حروف القسمالتاء)و (الكعبة

 ."قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنةوالفعل يعرف بـ"
على وتدخل  يعرف بت)قد(،وعّقب به،  ،بهة مثل االسم فألحق الفعل هو الذي يلي االسم باعتبار أن له عالم

قد )تحقيق، تدخل على المضارع،  (قد قام زيد)التقليل، وتدخل على المضارع فتفيد  ،التحقيقفتفيد الماضي، 
ِقيَن{للتحقيق، هذه لتقليل، لكنها قد تأتي ( لقد ينجح الكسالن) (يقوم زيد  [( سورة األحزاب11)]}َقْد َيْعَلُم َّللاَُّ اْلُمَعوِ 

سيقوم )القريب  المضارع لالستقبالوهي تمحض  ،السين هذه حرف تنفيس "بقد والسين" ،لكن الغالب فيها التقليل
َفَهاء{، (زيد مع وتمحض المضارع لالستقبال  ،اهي حرف تنفيس أيض   (سوف)، و[( سورة البقرة161)]}َسَيُقوُل السُّ

وتاء التأنيث "تنفيس مع التراخي،  [( سورة يوسف81)]َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِ َي{}َسْوَف  (سوف يقوم زيد)التراخي، 
 :-رحمه هللا-يقول ابن مالك عالمة من عالمات الفعل،  ،هذه تاء تأنيث ساكنة هند(قامت ) "الساكنة

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا وأل
 

 حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تمييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز   
 

 :أو مبتدأ ه، بأن يكون فاعال  يعني مما يتميز به االسم اإلسناد إلي
 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا وأل

 

 حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تمييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز   
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 ينجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبلن فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل     يفعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء فعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وأتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 الفعل، وتدخل على الفعل الماضي. من عالمات هي التيالمقصود بها المفتوحة،  تاء التأنيث الساكنة
 ."وال دليل الفعل والحرف ما ال يصلح معه دليل االسم"

بعالمٍة عدمية، عالمة االسم وجودية، وعالمة الفعل يعرف  ،لها كما سمعنا وال رابعالحرف هو ثالث األقسام 
االسم، وعدم قبول عالمات  بمعنى أن الحرف يعرف بعدم قبول عالماتعالمة الحرف عدمية، و وجودية، 

 :الحرف
 والحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عالمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عالّ  
 

الجيم عالمته ويتم التنظير لو كان المهمل هو األخير، ابن مالك نّظر األقسام الثالثة بالجيم والحاء والخاء، 
فجعلوا الحاء بمنزلة عدم النقط،  والحاء عالمته العدم،من أسفل، والخاء عالمته اإلعجام من أعلى، اإلعجام 
لكن لو كان اإلهمال في األخير  ؛لة الفعل، وهذا مجرد تنظيروالجيم جعلوها بمنزلة االسم، والخاء بمنز الحرف، 

 تّم التنظير وطابق.
 "اأو تقديرً  اباب اإلعراب: اإلعراب هو تغيير أواخر الكلم باختالف العوامل الداخلة عليها لفظً "

فائدة هذا العلم فائدة هذا العلم، باإلعراب الذي هو وبدأ  ،نعم، اإلعراب انتهى المؤلف من تعريف الكالم وأقسامه
اإلفصاح واإلعراب أصله  ،ا: أكرم يكرم إكرام  مثل ،امعرفة اإلعراب، اإلعراب وهو مصدر: أعرب ُيعرب إعراب  

ال ليس بتغيير؟ تغيير أواخر الكلمة، ، التغييريريدون به والتبيين، هنا  رف الصاإلعراب تغيير، والصرف تغيير وا 
هو التصرف فيما عدا اآلخر  ما عدا تغيير األواخر، والصرف؟ اإلعرابتغيير، بم يخرج الصرف من الحد؟ 

 ر. اآلخ
هناك عامل ، "اتقديرً أو  اتحقيقً "والمراد بها المؤثرة  ،عاملجمع  للعوامل، احسب العوامل، تبع   "تغيير أواخر الكلم"

عندنا تغيير  فرق بينهما، مقدر،عامل مؤثر محقق، وعامل مؤثر مؤثر تأثير محقق، وعامل مؤثر وهو مقدر، 
ال ما يتقبل تركيبه مع غيره  مثال   (زيدت)تغيير، ف وما حركته؟ قبل دخول العوامل عليه؟ حركته إيش؟  ؟غيريتغير وا 

زيد موقوف قبل دخول  نعم؟ موقوف، قبل العامل، أنا أقول قبل العامل، :نحن قلناالعامل إيش؟ مرفوع بإيش؟ 
إن )، أو (جاء زيد) ( مثال  جاءت)ك اأن يكون لفظي   ماالعامل إ ،اأو معنوي   اامل إما أن يكون لفظي  والع لعامل عليه،ا

زيد )اآلن االبتداء ، بتداء مثال  كاال ، هناك عوامل معنوية وليست لفظيةلفظيهذا عامل  (ارأيت زيد  )أو  (قائم ازيد  
بتداء عالمة رفعه مرفوع باال بالضمة، ما ينفع،مرفوع  :لال تق مرفوع بأي شيء؟ العامل فيه االبتداء، (قائم

إذا سلم من  اتحقيق  ، اأو تقدير   افظي، تغيير أواخر الكلم تحقيق  ليس بل ،هذا عامل لكنه معنوي  الضمة الظاهرة،
رأيت ) مة رفعه الضمة الظاهرة،فاعل مرفوع وعال :فعل ماض، وزيد :جاء (جاء زيدت)، فالمانع من ظهور الحركة

: مررت (مررت بزيدٍ )تنوين هنا،  الفتحة الظاهرة،مفعول منصوب وعالمة نصبه  :ايد  وز  ،فعل وفاعل :رأيت (ازيد  
تحّقق فيه تحقيق، مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة، هذا اإلعراب  :حرف جر، وزيد :فاعل، والباءو  فعل

 اإلعراب.
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، منع من ظهورها درة على األلفعل مرفوع بضمٍة مقفعل ماضي، والفتى: فا :جاء (،جاء الفتى)نأتي إلى مثل: 
مفعول به منصوب  :والفتى ،فعل وفاعل :رأيت (رأيُت الفتى)تعّذر ظهور اإلعراب في المقصور، يألنه  التعّذر؛

ستة عشر بعض المواضع أعرب  فيالكفراوي  ( كذلك،مررت بالفتى) منع من ظهورها التعّذر،بفتحٍة مقدرة 
  ما ضّر.كان  اما بقي إال اثنين لو أعربهم طيب لو "،ما كما مرّ وا عرابه"قال: فوبقي اثنان، ، مثاال  

والكسرة ال تظهر على المقصور، طيب لو أتينا إلى المقصور والفتحة ألن الضمة  ؛اهذا تقدير   (مررت بالفتى)
(وأتينا به بدون )أل(    إيش المانع من ظهور الحركة؟ (ومررت بفتى  )، (ورأيت فتى  ) )جاء فتى 

 قل.الث طالب:
ال ما يختلف؟ هل يختلف قولنا: يختال، الثقل ما بعد جيناه،  لف الكالم بين وجود أل مع عدمها؟ هل يختلف وا 

من حيث اإلعراب؟ هو فاعل في الموضعين، والضمة غير ظاهرة في  (جاء فتى  )لنا: عن قو  (جاء الفتى)
يو  ر،التعذ (أل)الموضعين منع من ظهورها مع  ، التنوين التنوين عبارة عن نون ساكنة؟ ش الحركة المناسبة هناا 

وهو  (أل)ن ألنه تجرد ع ؛األصل فيه أن ينّون على وجٍه آخر، األصل فيه أن ينّون و  ،هنا عبارة عن نون ساكنة
التنوين حّل محل األلف وهو عبارة  من أن ينون بفتحتين؟ لماذا ال ينون بضمتين بدال  ، فاعل أن ينّون بضمتين

ال ما هو واضح؟ أو ان ساكناوننوين بالضم عبارة عن نون ساكنة فال يجتمع نعن نون ساكنة والت ن، واضح وا 
 نتجاوز هذا؟ 

 ........طالب:
ال نتجاوز  ؟استعداد لفهم مثل هذه األمورك هنالكن هل  ،إيه  األمور الواضحة باعتبار أن الكتاب للمبتدئين؟وا 

طالب الصف لمبتدئين، من األبواب يصلح أن يدرس ا لكثيرٍ كتاب في النحو شامل يعني ألن مثل هذا الكتاب 
وفيما كالمقصور فيما يتعذر ظهوره  اتقدير  ويدرس أساتذة، والكالم فيما يعرض حول هذا الكتاب، األول االبتدائي 

رأيت )و (جاء القاضي)آخره بالياء، وهو ما اتصل  :والمنقوصإظهاره كالمنقوص، المقصور انتهينا منه، يثقل 
ال ممكن ثقيل يثقل النطق بالضمة والكسرة،  والجرالمنقوص في حالتين الرفع ، (مررت بالقاضي)، و(القاضي وا 

، لكن يمكن أن هذا األلف ياء ، تحريفما يمكن، انقلبت  (يُ جاء الفت) :الفتى ال يمكن أن تقولليس بمستحيل، 
مجروٍر بكسرة مقدرة  (مررت بالقاضي)القاضيي ثقيل، لكن  (يمررت بالقاضي)لكنه ثقيل،  (جاء القاضيُ )تقول: 

النطق به، والثقل يمكن النطق به بين التعذر وبين الثقل، التعذر ال يمكن ونعرف الفرق منع من ظهورها الثقل، 
فتحة ال (رأيُت القاضيَ ) في حالة النصب الذي آخره ياء :المنقوص، ثقل الكلمة على اللسان وعلى السامعمع 
ألن المانع من الضمة والكسرة الثقل، وفي حالة النصب  ؛وليست ثقيلةألنها خفيفة  ؛رةفعالمة النصب ظاه خفيفة

الى: من يعرب قوله تع (ارأيت قاضي  )و (مررُت بقاضٍ )و (جاء قاضٍ )ص هذا إذا لم يقترن بأل: خفيفة، المنقو 
اِع{  ؟ [( سورة القمر4)] }َيْوَم َيْدُع الدَّ

 .......طالب:
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متى يبنى  ((ولدته أمهكيوم ))؟ الظرفالظرف مبني؟ متى يبنى كيف الظرف؟  هو يبنى ؟ظرف زمان ماله
ال معرب؟  [( سورة المائدة118)]َينَفُع{ َيْومُ }َهَذا الظرف؟  لكن متى  هو معرب؛هو األصل فيه معرب، مبني وا 
 متى يبنى؟  ولدته أمه((كيوم ))يبنى؟ 
 .......طالب:

 إذا أضيف إلى جملٍة صدرها مبني، َينَفُع{ َيْومُ }َهَذا فعلية  لقة،كمل ما هي مطها ... إذا أضيف إلى جملةٍ 
 .يعرب َينَفُع{ َيْومُ }َهَذا  ذا كان صدرها معربولَد مبني، لكن إ ولدته أمه((كيوم ))
جار ومجرور ال بد له من متعلق؟ يمكن يتعلق الظرف و اللكن أين متعلق الظرف؟  ؟()يدعُ متعلق بتظرف  (يومَ )
 جار ومجرور متعلق بإِيش؟  (يٍد مررتبز )متأخر؟ ب

 .......طالب:
  (.أذكر يوم) فعلأو تقدر نفسه،  ؟{}َيْوَم َيْدعُ طيب 
  ؟.(يدعُ )ها 

 طالب: فعل مضارع.
المرفوع بضمة رع فعل مضا )يدُع( ال صحيح؟ ايش ظاهرة وا   ؟ معتل وا 
 .......طالب:
علة كما أنه يجزم بحذف يرفع بثبوت حرف الهو ش؟ إي ..يدعو.. إيش أعرابه؟والمعتل  (دعا يدعوأصله )طيب، 

 ، ثقيلة. هأيو  حرف العلة،
 .......طالب:
أصلها: محذوفة إليش؟ ليش حذفت؟ ، حذوفةكيف؟ ضمة على إيش؟ يعني ضمة مقدرة على الياء الم .الداعِ 

ال غير محذوفة يو  في القرآن؟ محذوفة، الداعي، إيش اللي حذف الياء هنا؟ محذوفة وا   ي حذفها؟ ش اللا 
 .......طالب:

بضمٍة فهو مرفوع للرسم،  اقاضي والعاصي والهادي، حذفت اتباع  المثل ، تمقترن بألبعدين  ،اأبد  ما في إضافة 
  .للرسم، هذا ما يتعلق باالسم ااع  اتبعلى الياء المحذوفة  مقدرة

ال على الفتوالبناء على امنصوب أو مبني؟ مبني،  (جاء) عندكم الفعل فالفتح عالمة  ح؟ على الفتح،لنصب وا 
لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وعالمة رفعها الضمة مرفوع  (يقوم زيد) والنصب عالمة إعراب، طيب بناء،

ال مرفوع؟  (ربهيخشى موسى )ذكرناه،  (يدعو) (يقوم زيد)الظاهرة،  نع من متعذر، مكيف نعرب هذه؟ مبني وا 
ال ال؟ متعذر عن موسى، مقصور، ىالفتظهوره التعذر على ما تقدم، مثل  : ظاهر، ربمتعذر، وربه؟  صح وا 

  مضاف.
فعل آخره ياء، هاتوا لنا  ،صوب بلن وعالمة نصبه فتحة ظاهرةفعل مضارع من :يكرم (زيد أخاهيكرم  لن) طيب

أو  صحيح تقريبيةعالمته طيب والمعتل؟  هل هو معتل؟ مشى يمشي معتل، (المسجدزيد إلى يمشي يمشي )
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أو  اطيب تحقيق   بالفتحة الظاهرة، وبم يرفع؟ ضمة مقدرة،وبم ينصب؟ حرف العلة،  بحذفبم يجزم؟  تية؟ثبو 
 عرفنا هذا. اتقدير  

 ."وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم"
اثنان مشتركان، الرفع رفع ونصب وخفض وجزم، هذه األربعة  وخفض وجزم، ونصبأربعة، رفع  أقسام اإلعراب
ال جزم في  يء؟ بالخفض، تختص األفعال بالجزم،بأي شتختص األسماء سماء واألفعال، األوالنصب بين 

 األفعال.وال خفض في  ،األسماء
 ".فلألسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض وال جزم فيها"

ألنه تقدم  وال خفض فيها؛الرفع والنصب والجزم وال خفض في األفعال، لألفعال من ذلك األسماء، ال جزم في 
 .االسمأن الجر من عالمات 

 والرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع والنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب اجعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن إعرابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
   واالستتتتتتتتتتتتتتتتتم قتتتتتتتتتتتتتتتتتد خصتتتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتتتتتتتتتتتتتتتالجر كمتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍم وفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍل نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أهابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد خصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ينجزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 (ارأيت زيد  )، و(جاء زيد  )و، (ارأيت زيد  )راب الثالث، الرفع والنصب والجر فتقول: له من عالمات اإلعاالسم 
لما تقدم من أن الجر والخفض من ها، والفعل له ثالث عالمات، وال يدخله الجر وسبق إعراب (مررت بزيدٍ )و

، هذه عالمات (لم يقم  )، (لم يشرب  )، (لم يأكل  )، والجزم: (لن يقومَ )، والنصب: (يقومُ )الرفع: عالمات االسم، 
بخالف غير  يعرباء يبنى، المتمكن من األسمفإنه أما غير المتمكن  راب، واإلعراب إنما يكون للمتمكن،اإلع

متمكن أمكن تظهر فيه جميع  :، والمتمكن ينقسم إلى قسمينللحرفهو المشبه المتمكن، وغير المتمكن 
والفتحة وال العالمات، ومتمكن غير أمكن تظهر فيه بعض الحركات، كالممنوع من الصرف، تظهر عليه الضمة 

  .يظهر عليه الجر، الجر بالفتحة، وتفصيل هذا كله سيأتي
ويأتي بيان ذلك الحرف،  هبفسبب البناء شوهو المتمكن، ومنه المبني المشبه للحرف، منه المعرب بالنسبة لالسم 

 والنصبالثالث التي هي: الرفع  وتظهر عليه عالمات اإلعرابمنه المعرب ، الفعل -إن شاء هللا تعالى-
، ااألمر فإنه مبني أيض   اخالف أيض  ب الماضي فإنه مبني،، بخالف ؟ المضارعمن األفعالإيش؟ وهو  والجزم،

مرفوع، عالمة رفعه  معربفعل مضارع  (يجيء يزيد)إيش؟ الفتح، فعل ماضي مبني على  :جاء (جاء زيد)
نصوب بلن، عالمة نصبه فتحة يجيء فعل مضارع معرب م (لن يجيء زيد)فاعل،  :لظاهرة، وزيدالضمة ا
}َوَيْدُع اإِلنَساُن   على آخره على الهمزة، طيب يءلم يجسكون،  (يءلم يج)عالمة جزمه  (زيد يءلم يج) ظاهرة،

رِ  ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر{ ويدع )، من يعرب (يدعو) رعوالمضا ،الماضي)دعا(  ويدع: أصله [( سورة اإلسراء11)]ِبالشَّ
 (اإلنسان؟

 طالب:.........
 ، كيف الوقف؟ يدُع، يهمنا الفعل.دعنا من الوقف
 طالب:.........
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مقدرة على العين ظاهرة، العين ظاهرة، الضمة وين؟ على إيش؟ ماله؟ مرفوع بالضمة وين الضمة؟ طيب، ش؟ إي
  للرسم. الى الواو المحذوفة اتباع  مقدرة عطيب، فيه واو؟ على الواو اإليش؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


